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Hey Scheids!!!
Elk weekend klinkt ie over de
velden, de kreet ‘Hey Scheids!’
Op licht verontwaardigde toon of
juist zwaar verongelijkt. Voor de
voetballers is het de gevleugelde
uitdrukking om aan de scheids‐
rechter te laten blijken dat hij
iets niet gezien heeft. En dat ie
toch zeker had moeten fluiten en
een penalty had moeten geven.
Commentaar op de scheids is er
altijd, maar een wedstrijd zonder
de leidsman/vrouw brengt meer
problemen met zich mee.
Daarom: Leve de Scheids! Helaas
is er vaak een tekort aan scheids‐
rechters. Ook bij Velocitas. Op de
een of andere manier vinden
voetballers het beneden hun
stand om een wedstrijdje te
fluiten, terwijl er vooral bij de
jeugd altijd fluitisten nodig zijn
omdat ze niet door de KNVB
worden aangesteld en de club dit
dus zelf moet regelen.

ZONDER FAIRPLAY IS ER GEEN BAL AAN!
De laatste tijd krijgt het
bestuur in korte tijd veel
gele en rode kaarten te
verwerken van leden die
zich in diverse wedstrijden
hebben misdragen. Het
bestuur wil dringend aan
alle leden meegeven dat
het beleid van het bestuur
niet afwachtend is en dat
voor iedereen telt dat daar
waar het bestuur denkt te
moeten ingrijpen wegens
ontoelaatbaar gedrag

het bestuur zijn
verantwoordelijkheid zal
nemen.
Ontoelaatbaar gedrag is
samen te vatten als:
‐ Molestaties en verbaal
geweld
‐ Opzettelijk toebrengen
lichamelijk letsel
‐ Wangedrag coaches, leiders
en spelers waardoor agressie
ontstaat

Eerste nieuwsbrief geweldig ontvangen!

Uitnodiging
Algemene Leden
vergadering
DINSDAG 24 NOVEMBER
AANVANG 20.00 UUR
CLUBHUIS STADSPARK

Daarom biedt Velocitas nu
kosteloos aan leden de
mogelijkheid om een korte
scheidsrechtercursus te volgen,
die een aantal handvaten biedt
om een wedstrijd in goede banen
te leiden. (Fluiten is ook een vak.)
Meldt je aan via mail en stel je
vervolgens beschikbaar om af en
toe een potje te fluiten. Want
ook al zullen de teams het niet
altijd met je beslissingen eens
zijn, na afloop van de wedstrijd
wordt je toch vriendelijk bedankt
voor de leiding en zijn de
voetballers blij dat jij er ook was.

Wij hopen ook door het
optreden van het bestuur dat
het voor iedereen duidelijk
moet zijn dat er grenzen zijn.
En grensoverschrijdend
gedrag zal door het bestuur
niet worden geaccepteerd.
Misschien door het afgeven
van een waarschuwing maar
het kan ook door middel van
een royement. Dus wees
gewaarschuwd!

Onze vorige en dus de eerste digitale nieuwsbrief is door de
meeste leden uitstekend ontvangen. Natuurlijk moeten er
hier en daar zaken worden bijgeschaafd maar de
enthousiaste reacties waren ruimschoots in de meerderheid.
Wij zijn zeer blij met deze start en zullen er alles aan doen
om de nieuwsbrief zo actueel mogelijk naar iedereen te
versturen.

AGENDA:
1) Opening
2) Ingekomen stukken
3) Uitreiking spelden
“Trouw Aan Velocitas”
4) Uitreiking “Kei Van Het
Jaar”
5) Notulen Algemene
Voorjaarsvergadering
6) Jaarverslag secretaris
7) Jaarverslag
penningmeester
8) Verslag en verkiezing
Financiële Commissie
9) Verkiezing bestuur en
commissies *
10) Vaststelling begroting
11) Beleid bestuur en
commissies
12) Voorstel tot afschaffing
voorjaarsvergadering
13) Rondvraag
14) Sluiting

Wind velt doek
Wat een beetje wind kan
doen bij het ophangen van
een doekje. Het was
natuurlijk wel flink balen
vorige week vrijdag toen een
windvlaag onze reclame
doeken deed omwaaien. Na
onderstaande foto’s te
hebben genomen duurde het
nog een ½ uur en toen lag de
hele stellage omver. Gelukkig
geen persoonlijk letsel,
alleen in de portemonnee.

Teruggave
Vrijwilligers
vergoeding
Op de Velo‐website onder de
link Vrijwilligerswerk is een
declaratieformulier te
downloaden dat recht kan
geven op teruggave van €
25,‐ contributie. Je moet
hiervoor wel een
verantwoording afleggen
waarna er door het bestuur
een controle zal plaatsvinden
op het gedeclareerde
bedrag. Er moet minimaal 9
uur vrijwilligerswerk zijn
verricht voordat men in
aanmerking kan komen! De
restitutie zal aan het einde
van het seizoen plaatsvinden
en uiteraard nadat de
volledige contributie is
voldaan.

Vacature voor
zaterdagafdeling
De vereniging is dringend op
zoek naar mensen die
kunnen helpen de
zaterdagafdeling te
organiseren en coördineren
tot een goed draaiende
afdeling. Omdat wij van huis
uit een zondagvereniging zijn
hebben we de meeste
vrijwilligers op de zondag
beschikbaar en missen we
mensen op de zaterdag
middag. Er spelen inmiddels
meer seniorenteams op de
zaterdag dan op de zondag
en dit brengt diverse
werkzaam heden met zich
mee, die logischerwijs ook
door leden die op zaterdag
actief zijn moeten worden
uitgevoerd. Ondersteuning
en begeleiding is er
natuurlijk vanuit het bestuur.
Wil jij meehelpen het
zaterdaggevoel bij Velocitas
nog leuker te maken geef
dan een reactie op:
info@velocitas1897.nl

Vanaf maandag 26 oktober is het clubhuis
’s avonds gesloten! Vanaf maandag 26
oktober is het sponsorhome geopend!
Om de energiekosten te
drukken en om de
gezelligheid te vergroten
hebben we besloten om ons
sponsorhome door de week
te gaan openen voor het
nuttigen van consumpties.
De ingang van deze ruimte
bevindt zich op het terras bij
het kunstgrasveld. Omdat de
ruimte wat knusser is en wat
warmer aanvoelt denken wij
dat we hiermee twee vliegen
in een klap slaan.

De toiletten zijn gewoon
bereikbaar vanuit het
sponsorhome door ons “oude
bestaande clubhuis” heen. In
het weekend zal deze ruimte
gewoon open zijn. Vooralsnog
gaat het om een proefperiode
van 2 maanden. Daarna zullen
we alle voor en tegens tegen
elkaar afwegen en een
definitieve beslissing nemen
over de invulling van ons
clubhuis.

Uit de
oude doos
Uit Jubbega meldt
onze correspondent
een schoolvoorbeeld van
scheidsrechterlijke partijdigheid.
De wedstrijd Jubbega ‐ Velocitas
werd geleid door de Groningse
arbiter J. d’Ancona, die een
luchtsprong maakte toen het
Groningse Velocitas een doelpunt
maakte.

De grensrechter van Jubbega, de
onderwijzer L. Zwerver, had
daarvoor langdurig gevlagd voor
buitenspel. Er ontstond deining
rond het terrein en de laatste vijf
minuten van de strijd had de
arbiter meer aandacht voor zijn
horloge dan voor de nog steeds
voortdurende wedstrijd.

Uw uiting hier? Neem contact op met Velocitas 1897

Toen het einde daar was vluchtte
de heer d’Ancona als een haas
het materiaalhok in. In zijn haast
viel hij en bezeerde een knie. Hij
kreeg bovendien een por van een
Jubbega supporter en de politie
heeft er tenslotte voor gezorgd,
dat hem verder geen letsel kon
worden aangedaan.
(Telegraaf 02‐03‐1964)

